
Saku ja Ruut – Ester 
 
 
ENNEN OPETUSTA 
 
Ruut: Saku hei, tiiätkö mitä mä tein tänään koulun jälkeen? 
 
Saku:(Innostuen)  Rakensit avaruusrakettia ja kävit kuussa!? 
 
Ruut: No en. 
 
Saku:  Kaivoit niin syvän kuopan teiän takapihalle että saavuit Kiinaan? 
 
Ruut:  Hölmö, ei niin syvää kuoppaa voi varmasti ees kaivaa! Mitähän äitikin sanois, 
jos takapihalle ois ilmestyny kulkureitti Kiinaan!... Arvaa nyt vielä kerran. 
 
Saku:(Kyllästyneenä)   
No sä varmaan sitten leikit siskos kanssa kotia teiän nukeilla. 
 
Ruut:  No en sitäkään. Mä nimittäin tein valmiiks sen työn, mikä meiän pitää 
maanantaina palauttaa! Siitä tuli ihan tosi hieno! 
 
Saku:  Ai mikä työ!? Mikä työ meiän muka pitää palauttaa? 
 
Ruut:  No se kansio biologian tunnille. Missä pitää olla kuvat ja nimet 
viidestäkymmenestä kukasta ja eläimestä. Se tehtävähän annettiin jo ajat sitte! 
 
Saku:  Voi ei! mä oon ihan kokonaan unohtanu sen!  
 
Ruut:  Miten sä voit semmosen unohtaa? Nyt sulle tulee kyllä kiire. 
 
Saku:  Mä en varmasti ehi saamaan sitä valmiiks maanantaihin mennessä. 
Meillä on huomenna jalkapalloturnauskin. Ruut, voisitko sä auttaa mua tekemään 
sen sunnuntaina? Mehän voitais vaikka koittaa parannella sitä sunkin työtä? 
 
Ruut:  Tota, en mä oikeen tiiä. Kun mä justiin vasta sain oman työni valmiiks.... 
 
Saku:  Kiiiiiltti Ruut, tuu auttamaan. Mä en varmasti saa sitä yksin tehtyä. 
 
Ruut:  En mä tuu..... Ku me sovittiin jo siskon kanssa, että me rakennetaan majaa 
koko viikonloppu. 
 
Saku:  Koko viikonloppu!! Ettekö te voi rakentaa sitä majaa joskus toiste? 
 
Ruut:(tiuskaisee)   
Mutta ku me ajateltiin tehä se justiin nyt. 
 
Saku:(masentuneena) 
Äh, no kai mun sitte pitää pärjätä yksin. Ei kai tuo nyt niin vaikeaa voi olla piirtää 50 
rehua ja elukkaa. (lähtee pois vauhdilla) 
 
Ruut: Hei Saku, elä mee vielä. Oota vähän.. (lähtee Sakun perään) 



 
 
OPETUKSEN JÄLKEEN 
 
Ruut:(arkaillen) Saku, tykkäsitkö sä Donkkiksen tänkertasesta opetuksesta?  
 
Saku:  Joo! Musta se oli tosi kova tyyppi se Mordokai! 
 
Ruut:   
Olihan se aika kovis....Mä taas tykkäsin siitä Esteristä. Kun se kuitenki päätti auttaa 
kansaansa pois siitä pulasta, vaikka se ensin keksi tekosyyn/syitä, ettei sen tarttis auttaa.  
 
Saku:  Ja sitte niistä juutalaisista tuli paljon kovempia ku niitten vastustajista! 
 
Ruut:  Kuule Saku. Mulla tuli siitä Esteristä mieleen, että mäkin taisin keksiä 
tekosyyn, ettei mun tarttis tulla sua auttamaan sen biologian tehtävän kanssa.  
 
Saku:  Mutta eikö sun pitäny rakentaa siskon kanssa majaa koko viikonloppu? 
 
Ruut:  Ei me oikeestaan ees olla sovittu siskon kanssa, että me rakennetaan se 
maja nyt. Mä oon vaan ite aatellu niin. 
 
Saku:  Mutta sähän sanoit, että te ootte sopinu! 
 
Ruut:  Mä vaan keksin, kun ei mua oikeen huvittanu auttaa sua. Mutta nyt aattelin, 
että voinhan mä tulla sua auttamaan. Se kansio on kuitenkin sen verran vaikea tehä, että 
sä et varmaan sais sitä yksin valmiiks.  
 
Saku:  Tuutko oikeesti auttamaan mua?  
 
Ruut:  Tuun, tuun. Ja olihan sen tekeminen mukavaa. Ja siskon kanssa mä voin 
rakentaa majaa myöhemminki. 
 
Saku:  Siistiä! Siitä tulee varmasti tosi hieno kansio. Mehän voiaan piirtää siitä 
semmonen taistelukansio, että ne kasvit ja eläimet taistelee toisiaan vastaan!  
 
Ruut:   Eihän kasvit ja eläimet taistele keskenään. 
 
Saku:  Tai sitte ne seikkailee jossain avaruudessa! 
 
Ruut:  Tai sitten ne vois olla jossain satumaailmassa! Jossain, missä kaikki muu 
paitsi ne kasvit ja elukat on vaaleanpunasta! 
 
Saku:  Toi nyt on vähän liian tyttömäistä! Mut kiitti Ruut, kun tuut auttamaan 
mua! 
 
Ruut:  Tyhmäähän se ois ollu, jos en tulis. Siitä tulee varmasti tosi kivaa! 
 
Saku:  Soitellaan sitten viikonloppuna. 
 
Ruut:   Joo, soitellaan vaan. Moikkamoi. 
 



Välijuttu 
 
Näin Saku ja Ruut jutustelivat lokakuiseen Donkkis Big Night iltaan mennessään. Illassa he 

osallistuivat monille erilaisille toimintapisteille, söivät mahansa täyteen nyyttäreissä, lauloivat 

paljon lauluja ja kuulivat ihmeellisen opetuksen Raamatusta kuinka kaunis Ester pelasti kansansa 

tuholta. Opetus meni näin:  

 

Suuren valtakunnan kuningas järjesti kauneuskilpailut valitakseen itselleen uuden kuningattaren. 

Samassa kuninkaan kaupungissa asui myös kaunis Ester, hän oli juutalainen. Kaunis Ester otettiin 

mukaan kilpailuihin. Neidot tuotiin yksitellen kuninkaan luokse. Kaikista neidoista ihastuttavin oli 

juutalainen Ester. Hänestä tuli uusi kuningatar. Samaan aikaan Esterin serkku, juutalainen 

Mordokai oli kuninkaan palatsissa töissä. Silloin kuninkaan uusi yliruhtinas Haaman sääti lain, 

että kaikkien palatsin työntekijöiden oli kumarrettava häntä, mutta Mordokai kunnioitti Jumalaa 

eikä kumartanut ketään ihmistä. Yliruhtinas Haaman suuttui siitä niin pahasti, että hän juonitteli ja 

määräsi sellaisen lain, että kaikki juutalaiset olisi tapettava yhden päivän aikana. Kun juutalaiset 

alkoivat surra surkeaa kohtaloaan, pyysi juutalainen Mordokai, että Ester anoisi kuninkaalta 

armoa kansalleen. Mutta siinä maassa oli laki, ettei kukaan saa mennä ilman lupaa kuninkaan 

luokse, ei edes kuningatar. Rangaistuksena olisi kuolema.  

 

Eikä Ester ei halunnut vaarantaa henkeään ja hän kieltäytyi auttamasta juutalaisia. Mordokai sai 

kuitenkin Esterin suostumaan. Nimittäin Jumala oli johdattanut Esterin kuningattareksi, tällaisia 

aikoja varten. Ester rukoili rohkeutta ja meni kuninkaan eteen. Kuningas heltyi nähdessään 

rakkaan Esterinsä ja armahti hänet kuoleman rangaistukselta. Ester pyysi kuninkaan juhliin, joissa 

hän kertoi, että hänet ja kaikki juutalaiset aiotaan tapaa yhtenä päivänä. Kuningas ei tiennyt tästä 

ja rankaisi juutalaisten vihollista ilkeää yliruhtinas Haamania, mutta lakia juutalaisten 

tuhoamisesta ei voinut enää perua. Silloin viisas Mordokai ja Ester keksivät uuden lain, että 

juutalaiset saisivat puolustautua. Ja niin he selvisivätkin hengissä. Saman lailla kuin Ester pelasti 

kansansa, pelastaa Jeesus myös kaikki Häneen turvaavat ihmiset kadotukselta. Nimittäin taivaaseen 

ei voi päästä kukaan syntiä tehnyt ihminen. Mutta Jeesus halusi kärsiä kaikkien ihmisten puolesta 

kuolemanrangaistuksen, jotta kaikki halukkaat pääsevät taivaaseen. 

 

Mukavan illan jälkeen Saku ja Ruut olivat lähdössä kotimatkalle.  

 


